Pielikums
APSTIPRINĀTS ar Madonas novada pašvaldības
domes sēdes lēmumu 22.09.2011.(Protokols Nr.17, 9.p.)

LĪGUMS Nr.__________
par līdzfinansējuma piešķiršanu
Madonā,

2011.gada ____.___________

Madonas novada pašvaldība, reģistrācija Nr.LV90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, pašvaldības nolikumu un
2009.gada 1.jūlija novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 5.p.) darbojas
izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk tekstā PAŠVALDĪBA, no vienas puses un
Biedrība „Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts”, reģistrācijas Nr.40008123619, adrese:
„Kalnozoli”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes
priekšsēdētājs Raimonds AIZSTRAUTS, turpmāk tekstā BIEDRĪBA, no otras puses, abi kopā
turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un
spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Pašvaldība ar 2011.gada ___._____________ lēmumu „Par līdzfinansējuma līgumu slēgšanu
Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam
projektam” piešķir Biedrībai līdzfinansējumu Ls 1400,- (viens tūkstotis četri simti lati)
apmērā, projekta ”Alternatīvais centrs Rīts” otrās kārtas rekonstrukcija” realizēšanai
(apstiprināts LAD Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldē ar 16.08.2011. lēmumu
Nr.1.1-10/2061).
2. Pašvaldība pienākumi un tiesības:
2.1. apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas
pārskaitīt Līguma 1.punktā minēto summu uz Biedrības šajā Līgumā norādīto kontu;
2.2. ir tiesības pieprasīt un saņemt no Biedrības informāciju par projekta realizācijas gaitu un
piešķirtā finansējuma izlietojumu.
3. Biedrības pienākumi un tiesības:
3.1. Līguma 1.punktā minēto summu izmantot šajā līgumā paredzētam mērķim;
3.2. 1 (viena) mēneša laikā pēc līdzekļu izlietojuma iesniegt atskaiti Madonas novada
pašvaldībā, par to izlietojumu;
3.3. ja Līguma 1.punktā minētā summa netiek izmantota šajā Līgumā paraudzētajam mērķim,
Biedrība to atmaksā Pašvaldībai 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska
pieprasījuma saņemšanas.
4. Nekādi mutiski papildinājumi un grozījumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem.
Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas
rakstiski, un tās parakstīs abas līgumslēdzēju puses.
5. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir
materiāli atbildīga saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošo likumdošanu.
6. Puses cenšas tiešu neformālu sarunu ceļā atrisināt jebkuru Līguma sakarā starp tiem radušos
nesaprašanos vai strīdu. Ja strīdus nevar izšķirt pusēm vienojoties, tad saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošo likumdošanu to izšķir tiesa.
7. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto.

8. Jebkura no pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus,
ja otra puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu. Nākt klajā ar paziņojumu par līguma
izbeigšanu ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja pirms tam otra līgumslēdzēja puse par to ir
saņēmusi rakstisku brīdinājumu.
9. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu
spēkā esamību.
10. Līguma pirmstermiņa izbeigšana pieļaujama pusēm par to rakstiski vienojoties.
11. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju Pušu tiesību pārņēmējiem.
12. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
13. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (vienas) lapaspusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar
vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pašvaldības, bet otrs pie
Biedrības.
14. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.
15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PAŠVALDĪBA
Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. LV90000054572
Adrese: Madonas novads, Madona, Saieta
laukums 1, LV-4801
Konts Nr. LV37 UNLA 0030900130116
AS “SEB banka” Madonas filiāle
Kods: UNLALV 2X030

BIEDRĪBA
Biedrība „Bērnu un jauniešu apvienība
„Rīts””
Reģistrācijas Nr. 40008123619
Adrese: Madonas novads, Bērzaunes
pagasts “Kalnozoli”, LV-4853
Konts Nr._________________________
_________________________________
_________________________________

Izpilddirektors
_____________________ Ā. Vilšķērsts

Saskaņots
________________________ B. Vindele

Sagatavoja
________________________ G. Gailums

______________________ R. Aizstrauts

